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Vă înaintăm,  alăturat, raportul comun asupra Legii pentru aprobarea 
Programului carne de porc din fermele româneşti, trimis cu adresa nr. PLx.178/2017, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria 
legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

PREŞEDINTE, 
 

Alexandru STĂNESCU  
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În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice, spre dezbatere în fond cu Legea pentru aprobarea Programului 
carne de porc din fermele româneşti, ca urmare a cererii de reexaminare formulată 
de Preşedintele României. 

Această Lege, adoptată de Parlamentul României, a fost transmisă spre 
promulgare Preşedintelui României la data de 27.05.2017. 

În conformitate cu dispoziţiile art.77 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată, Preşedintele României a formulat cererea de reexaminare asupra legii 
transmisă spre promulgare, supunând atenţiei faptul că: 

-  nu se prevede un termen pentru intrarea sa în vigoare; 
- ajutorul de stat, deşi notificat, nu a fost autorizat de către Comisia 

Europeană şi nici nu poate fi considerat a fi fost autorizat; 
- legea a fost adoptată cu ignorarea normelor europene în materie, ceea ce 

înseamnă că ea va produce efecte juridice anterior momentului primirii deciziei 
Comisiei Europene 

 



Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a admis cererea de 
reexaminare şi a adoptat legea în ședința din 7 noiembrie 2017. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci  şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

 
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 

servicii specifice au examinat Legea în şedinţa din 28 noiembrie 2017, iar cei ai 
Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci în ziua de 12 decembrie 2017.   

La lucrările Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice au fost prezenţi 23 deputaţi din numărul total de 25 membri, iar la 
lucrările Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi 
din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterile celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanți ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

În urma examinării cererii de reexaminare şi a opiniilor exprimate, 
deputații celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, admiterea cererii 
de reexaminare a Preşedintelui României şi adoptarea Legii în forma prezentată de 
Senat. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria 
legilor ordinare. 
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Viorel ŞTEFAN 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 

SECRETAR, 
 

Dan CIOCAN 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 
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